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Berfchten dan wel beschou$¡Íngen over de zogenaamde "Engelse ziekte'l
komt men zowel Ln Nederlandse als Ln andere kontinentale dagbtaden regelmatig tegen. WelÍswaar r{rorden de oorzaken van het verschijnsel daarin nfet
of nauweltjks aangeroerd, maar de slmrptomen ervan worden des te uitvoerÍger en Ln de schrflsÈe kleuren geschilderd:
- een hand over hand toene¡nen van het aantal "wÍlde'n stakingen;
- een aIle ekonomen en managers verontrustende, voortschrijdende daling van de arbeidsproduktiviteit;
- toenemend absenteisme, gepaard gaande met
- een zfch blnnen d,e arbeldersbevolkl.ng voltrekkende mentaLiteitsveranderlng die ertoe leidt, dat hetziJ bedrÍjfsresultaten, hetziJ de "natÍonaLe volkshuishoudLng" haar hoe langer hoe onverschilLiger laten.
Ðoet dfe "Enge1se ziekte'o zÍch uitsluitend Ín Groot-Brittannié voor?
Het antwoord op deze voor de hand liggende vraag, díe praktisch nooit gesteLd wordt, IuÍdt,: neen! De Britse situatie verschilt vrijwel niet van
dfe in de Verenigde Staten, die na de eerste wereldoorlog de belangriJkste
industriële nogendheid zijn geworden. ÞIen zou dan ook met evenveel recht
van een "Amerikaanse ziekte" kunnen spreken als van een "Engelse zlekte".
Anerikaanse sociologen hielden zich al met de "wLlde" stakingen bezig
kort na het elnde van de tweede wereLdoorlog 1), dat wÍI zeggen op een
veeL vroeger tfJdstlp dan hun niet ninder bezorgde vakgenoten ln Europa.
In de Jaren r50 schreef Ed Townsend, toentertiJd stafmedewerker van de in
Boston verschijnende "ChrÍstian Science ß{onitor", over hetzelfde onderwerp
1) Artikel "Beschouwingen over wilde stakÍngen'o ('rReflections on
Wi.ldcat, StrLkes") van Jerome F. Scott, en George C. Homans in
de "American SocioJ.ogical Review" van Juni 1947.

-2voor de lezers van dit serieuse elite-daqblad.Omstreeks dezelfde tijd verscheen er ín de Verenigde Staten ook een van de eerste studies over dit
soort staklngen in boekvorm 2). SindsdÍen zijn aan de andere kant van de
Atlantische Oceaan de onofficiële stakingen in sneJ. tempo aanzÍenlijk in
aantal" toegenomen, speciaal Ín het laatste tiental jaren.
Een grootscheepse en aanhoudende dating van de arbeidsproduktiviteit
houdt de Amerikaanse fabrikanten- en zakenwereld niet minder uit de slaap
dan die in Groot-Brittannië. Zij werd voor het eerst duidelijk zichtbaar Ín
1974 toen de gemfddelde produktiviteitstoename gelijk nul was. Daarna wisseLden korte perioden van geringe produkÈiviteitsvermeerdering af met perioden van een aanzienlijke achteruitgangi.
Op 30 meÍ 1979 was Ín een berícht van Associated Press sprake van een
"scherpe teruggang van de arbeidsproduktiviteit". Het Amerikaanse ministevan
rÍe van arbeÍd stelde vast, dat deze teruqgang in het eerste kwartaal
t79 meldjuli
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de de "trlashington Post", dat de produktiviteitsdallng in het tweede kwartaal de grootste was sinds t947. Ap 29 novernber j.1. verklaarde Associated
Press, dat de produktiviteit in de U.S"A. nog steeds teruglÍep" In maart

"The Offíceo' 'ode voortdurende
van het vorige jaar noemde het tijdschríft
produktiviteitsvernJ-ndering een van de ernstigste problemen in dit' Iand".
- De ',personnel Journal" besteedde in juli 1979 ook al aandacht aan de "lage
produktiviteit". Op 4 juni ¡79 konstateerde 't weekblad "Time" dat "de arbeidsproduktiviteit in de Verenigde Staten" na verscheidene jaren van achteruitgang een dieptepunt bereikt" had. Op 1 oktober j"l. zette de redaktÍe van ,,Business !.leek" uíteen "t\laarom het niet gemakkelijlc zal zijn de
produktiviteit, op te voeren". l4edio oktober rapporteerde een bedrijfs-adviesbureau dat de gerniddetde Amerikaanse a¡beider slechts gedurende 55?
van zijn werktíjd Produktief was.
f¡Iat het absenteisrne betreft: op 3 juli 1978 noemde "U.S. News & Vüorld
Report" het "een oud probleem, dat ernstiger wordt". Tn de loop van 1979

werd er in Amerikaanse ondernemers-vakbladen het ene artikel na het andere
aan gewijd. Eind april van dat, jaar publiceerde het ministerie van arbeid
cijfers over het sterk stijgende personeelsverloop.
Dat er ogk bij de Amerikaanse arbeidersklasse sprake is van een soortgelijke mentaliteitsverandering aLs bíj de BrÍtse Ís <le enig mogeLijke konklusie uít al hetgeen daaromtrent fn de U.S.A. werd en wordt gepubliceerd.
T\¡7ee onderzoekers, Carper en NaÍsbett, verklaarden begin novertber t979,
dat de "ontevredenheid met het werk een punt had vereikt, sraarop arbeiders
weigerden te werken en er zelfs toe overgingen te saboteren". Tot de door
hen genoemde gevallen van sabotage behoren bijvoorbeeld de vernielingen
die in november 1978 werden aangericht in drie elektrische generatoren van
een grote stuwdam in de staat Washington, alsmede het verzet van 4.000
ChryãIer-arbeiders tegen een tijdelíjke sluiting van de fabriek in Detroit
*"ainii, tijdens een uitbarsting van woede, van juist gereedgekomen nÍeuwe
auto,s het dak van kunststof r^rerd stukgesneden, de ruiten werden verbrijzeld en de elektrische bedrading werd vernield. Het v¡aren allermínst op
zichzelf staande gebeurtenissen, rnaar wel natuurlijk de meest extreme" In
september van het vorÍge jaar schreef "Tíme", dat de voormalige werklust
van de Amerikaanse arbeider "zowat even dood was als de repubj-iek van !VeÍ-

2) Alvin hl . Gouldner, ç'vüÍldcat Strike"¿
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het blad "Business lveek" de resultaten van een
onderzoek, dat was ingesteld door een studiegroep van de universiteit van
Michfgan. Daaruit bleek, dat de arbeiders hoe langer hoe ontevredener vJer-

In juni

1979 besprak

den met hun werk en met hun werkonstandigheden. Vorig jaar maart besprak
het blad nU.S. News & !{orLd Report" het verschijnsel van de "verspilde'arbeidstijd"; in april beciJferde een funktionaris van het arbeÍdsbureau ín
philadelphia, dal tengevolge van door de arbeiders van de baas "gestolen'o
arbeidstijd de ekonomie een Jaarlijkse schade leed van $ 8O biljoen'
paralLel met dft alles zÍjn er Ín de Verenigde Staten ont$tikkelingen
eraan de gang dfe de heersende klasse met êven grote zoxg vervullen. Een
rt
pasvan is de toenemende onverschílligheid voor de pol-it'iek, een ander

sieve - en soms aktieve - verzet tegen het tradÍtionel-e onderwijs. In 1978
verscheen er in de V.S. een boek onder de veelzeggende titel "I¡ilaar zijn alle kiezers heen?"; rt jaar daarop kwam er een soortgeLÍjke studÍe uÍt, getiteld ',De lege stembus". Zoals men begrijpen zat hielden de schrijvers ervan zich bezÍg met de gestage daling van de opkonst bÍj verkiezingen. Zi3
Ìûaren vooral getroffen door het feit dat de jonge kiezer - díe tussen 18
en 20 - méér verstek liet gaan dan de oudere. Van de stemgerechtigden in
deze Leeftijdsgroep verscheen Ín 1972 slechts 48* aan de stenbus. Daarna
echter daaLde dit percentage nog aanmerkelÍjk: ín 1976 38à; in 1978 2OZ'
Van vrat men ',de krisis in het onderwijs" pleegt te noemen getuÍgen
een toenemend aantal spijbelgevallen, de voortdurend grotere agressie tegen
leerkrachten en de - daarmee verband houdende - afnemende roeping voor het
onderwiJzersvak.
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proÇrnose geeft voor de jaren '80. Het door ons vermelde vormt slechts een
uitãrst beperkte keuze uit een overstelpende hoeveelheid uitspralten en konstateringen die door þem uÍt de Amerikaanse pers worden gecÍteerd. Het materiaal dat hÍj met kennelijke vlijt. heeft verzameld Laat er geen enkele
twijfe1 over bestaan, dat in "het l-and van de onbegrensde rnogelijkhedeno'
de ultramoderne produktiemethoden en manipulatietechnieken een steeds grotoe
tere frustratÍe tot gevolg hebben gehad, een frustratie die er mede
jaar
opvorÍg
Chronicle"
Francisco
heeft bijgedragen, dat - zoals de "San
merkte - zich bij de arbeÍdende bevolking steeds meer verschiJnselen voordoen, niet alleen v¿ìn vermoeidheid, maar ook van nerveuse overspannfng.
ZÍj gaan gepaard met een stijgend alkoholgebruik, een toenemend gebruik
van kaLmerende niddelen en een groefend vandaLisme. Om maar'te zwijgen van
de toenemende kríminaliteit en het steeds qroeiend geweld.
Onderwerpt men dat vandal-isne, díe "misdadígheid" en dat geweld aan
een nadere beschouwíng, dan blijkt dat het in een zeer groot aantal gevallen gaat om uitbarstingen van blinde woede tegen de bezittendenrom een daIend respekt voor de private eigendom, om diefstallen in de bedríJven en
om geweldadlgheid bij protestdemonstraties en stakingsakties. Vüat wij meer
dan eens gekonstateerd hebben in beschouwingen over de sítuatie in Groot-
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-4Brittanniê - namelijk dat de arbeiders er hoe langer hoe rneer blijk van geven, dat zLj er een ándere moraal- op na houden dan de burgerlljke - dat
geldt al evenzeer voor de Verenigde Staten.
Dat de Amerikaanse heersende klasse en het Amerikaanse ondernemerdom
ijverig naar niddelen speuren om aan de "Engelse ziekte" een halt toe te
roepen, spreekt vanzelf. Het is buitengewoon interessant om te zlen, wát
er als geneesmÍddel wordt aanbevolen en welke methoden er worden gehanteerd..
De eerste vraag, die zich de rond het zfekbed van de Amerikaanse sanenJ-eving verzamelde dokters stellen, luídt: hoe komt het, dat cle ArnerÍkaanse arbeiders zich zó gedragen als ze doen? Het vrijwel eensluidende
antwoord is, dat de vakbonden een te geringe greep hebben op hun leden. In
de kringen van het Amerikaanse bedrijfsleven bestaat er geen enkele twiJfel over dat het de voornaamste taak van de vakbeweging is om het ondernemerdom te voorzien van een gedisciBlineerde arbeidskracht. In meí van het
vorige jaar verscheen er in het tijdschrÍft "Fortune" een artíkel, waarin
onder meer gesteld werd, dat een sterke vakbond de beste garantie vormde
tegen ttchaos".
Op een in novenber j.1. gehouden bijeenkomst van managers bleek onder
de aanwezigen het sterke gievoel te heersen, dat de Amerikaanse vakbewegíng
in de jaren '80 steeds meer moeite zal hebben om haar Leden in het. gareel
te houden. Om aan die moeÍlijkheid het hoofd te bieden en om paal- en perk
te stellen aan de aanspraken van de arbeiders op grotere invloed en zeggenschap staan volgens de "deskundÍge" woordvoerders van het ondernemerdom
tvree ü¡egen open die beíde moeten worden bewandeld: er dienen nieuwe industriêle verhoudingen te worden geschapen, die de schijn wekken van meer medezeggenschap en grotere verantwoordelijkheid van de basis; er dient daarnaast een nauwere en goed stevig georganiseerde samenwerking tot stand te
komen tussen het bedrijfsleven en de vakbeweging. Dat de AmerÍkaanse vakbeweging van een dergelijke nauwere samenwerking allermínst afkerig is,
bleek in het voorjaar van 1979 uit een door vakbewegingskader samengesteld
rapport. Uít andere publikaties, later ín t979 verschenen 41, valt onmiskenbaar af te leiden, dat de (nog) nau$rere samenwerking tussen vakbeweging
en bedrijfsleven bezÍg ís van de grond te komen.
Voor het Amerikaanse kapitalisme (en niet minder voor de AmerÍkaanse
vakbeweging) zijn nieuwe regel-s voor de industriêIe verhoudingen en innÍge
samenwerkÍng tussen ondernemerdom en vakorganÍsatÍes een onontkoornbare
noodzaak. Dat een ingediend wetsontwerp, v¡aarmee een hervorming van de industriêle verhoudingen werd nagestreefd, aan het eind van de jaren t70
door het Anerikaanse Congres \zerrÂiorpen werd, Ís de daarvoor verantwoordelfJke politicí 5) door het Amerikaanse bedrijfsleven dan ook niet in dank
afgenomen. In diverse kommentaren werd opgemerkt dat zij te weinig begrip
en te weinig waardering hadden voor de voordelen die de vakbeweging opleverde zowel voor de maatschappij in haar geheel aLs voor 't bedrijfsleven.

Zetzan somt er een hele reeks van op.
s) Kennelijk Íraren deze Amerikaanse politici het slachtoffer van
soortgelijke misverstanden omtrent de vakbeweging als waarvan
de Brit,se Conservatieven blijk gaven toen zij de veLe "wilde"
stakingen daaraan toeschreven dat de bonden teveel macht zouden hebben.

4) John

-5r¡ìras ontworpen om rrde hefboom te versterken met behulp waarvan de
vakbonden nieuwe leden konden v¡erven en nÍeuwe machtsposities zouden kunnen veroveren". Dat de tegenstanders van deze wet de zege hadden behaald

De üret

als iets rampzaligs aangeduid omdat "het bedrijfsleven dringend behervormÍng, wilde men voorkomen dat de arhoefte had aan de voorgestelde lBO
nog slechter werden dan ze aI l¡¡aren en
beidsverhoudingen Ín de jaren
omdat de vakbeweging alle mogelijke steun verdÍende" 6)'
Maar aI lieien.de polÍtici het in dit, opzicht afweten, steun voor de
vakbeweging van de kant van de overheid was er niettemin in stijgende mate"
In de fãop- van t979 heeft, het Anerikaanse Hof van Appèl in geschillen tussen vakbondsled,en en de vakbondsbureaukratie meermaLen ten gunste van de
bureaukratie beslist. In januari stelde dit Hof de president van de bond
van elektrÍciêns in het gelijk, toen het g.i.ng om d'e vraag of de statuten
van deze organisatie hem het recht gaven akkoorden met de ondernemers af
te sluiten zonder dat deze de goedkeuring van de leden behoefden' In maart
beslíste het Hof dat de bond van automobielarbeÍders niet verplÍcht was om
van iedere besteding van de vakbondsgelden rekenschap af te leggen' In dezel-fde maand besliste een dergelijk Hof in de staat New York dat een bepaalde vakicond terecht een shopstewãrd geroyeerd had, díe het bondsbeleid
ñad gekritiseerd. Het is, zo luidde de motfvering van deze uitspraak' "de
plicht van een shopsÈeward om de politiek van het bestuur ten uitvoer te
leggen en nÍet om de meningen te verkondigen van de Leden die hem gekozen
hebben". In de zomer behandeLde een dergel-íjk Hof de klacht van een vakbondslid, dat de bestuurders bepaalde grieven van hem onvoldoende hadden
onderzocht. Hoewef de Amerikaanse wet bepaalt, dat een klacht behoorlijk
moet worden nagetrokken en dit in het onderhavige geval kennelÍjk niet gtebeurd hlas, verklaarde het Hof dat een veroordeling van de bondsbestuurders
onwenselijk was, aangezÍen daarmee de tegenstellingen binnen de vakbond
zouden lrrorden verscherpt., wat op zLin beurt weer een gevaar zou vormen
voor rrvreedzame arbeidsverhoudíngren".
Ook op andere wijze is in de Vereniqde Staten bijgedragen tot een vergroting van het gezag van de vakbeweging over haar leden, namelijk door de
uitbreiding van het aantal en de soort van personen die onder de bepafingen van kollektieve kontrakten vallen. Dat geschiedde nÍet enkel met grote
instenming van de betrokken bonden' maar ook vanzelfsprekend met grote in-

werd

stemming van de betrokken ondernemers.
Natuurlijk streeft de vakbeweging zelf ook naar vergroting van haar
macht (over de leden, wel te verstaan). Heû middel daartoe is de fusie díe
grotere organisaties in het leven roept. In kranten en tijdschrÍften van
het managerdom worden dergelijke fusfes afgeschilderd als een stap op lltteg
naar rgirotere arbeidsrust" omdat grotere bonden op landelijk níveau zouden
kunnen onderhandelen.
spraken wlj zoJuÍst over rechterlijke uítspraken ten gunste van de
vakbondsbureaukratie, daaraan moet nog worden toegevoegd' dat het nog va-

ker voorkomt daL de rechter klachten van arbeÍders in het geheel niet in
behandeling neemt. Deze gedragslijn heeft de inster¡mínq van een overheidsIichaam als de Natíonal Labor Relations Board (de landelijke raad voor arbeidsverhoudingen), h¡aarvan twee leden, de heren Pennello en Truesdale' Ín
de loop van vorig jaar te kennen çJaven, dat men "bij de vakbonden níet te6) Artikel in "Harvard Business Revie\nl" van mei-juni t979.

-6veel over de schouder moest gluren".
John Zerzan maakt in zijn opstel duidelijk dat tengevolge van dit alles de tegenstellfng tussen de arbeiders en de vakbewegÍng voôrtdurend groter word,t, dat met andere woorden 't middel rnet behulp waarvan men d.e I'EngeLse ziekte" onder de knie probeert te krijgen, de "Engelse ziekte" juist
in de hand werkt. In maart, r79 signaleerde de l¡eurskrant Í1a11 Street ilournal een groeíende ontevredenheid onder de vrachtwagenchauffeurs. Dezelfde

meldde een rapport van de Natlonal Labor RelatÍons Board, dat
vakbondsverkiezingen de besturen de Leden steeds minder vaak naar hun
hand weten te zetten. In 1968 gebeurde dat nog in 574 van de gevallen maar
nu niet vaker dan in 468. Een periodiek op het gebÍed van het arbeidsrecht
- het Labor Law Journal - stelde in apríl 1979 vast dat in de laatste tien
jaar de vakbondsleden steeds vaker zich niet gebonden achten door kollektieve kontrakten die door trhurltr onderhandelaars zijn afgesloten. In juni
wees een opinie-onderzoek uit, dat de v¡aardering van de arbeiders voor de
vakbeweging geringer r^ras dan ooit tevoren in 43 jaar.
op het eerste gezÍcht, aldus John Zerzan, schljnt dit. in strÍjd te
zijn met de groelende synpathie voor de vakbeweging in de zuidelÍjke en de
zuidwesteLijke staten. Maar dat zijn staten r¡raar tot dusver de organisatÍegraad laag was en de vakbeweging weiníg invLoed hadrwaar de arbeiders derhalve met, de vakbewegÍng weinig ondervindÍng hebben opgedaan. Ðie konklusie werd op 6 okt. j.l. ook getrokken door het "ÍrlalL Street Journal", die
er de tanende slnnpathÍe voor de vakbeweging in díe staten waar zíj sinds
Jaar en dag invloed heeft, tegenoverstelde.
Aan het eind van zijn uiteenzettingen keert John Zerzan zÍch tegen de
traditionele línkerzijde, die het konftikt tussen de Amerlkaanse arbeÍders
en de Amerikaanse vakbeweging beschouwt als een teken, dat de Amerlkaanse
arbeider geen oog heeft voor zfjn belangen en dat het "hopeloos" met hem
is gesteld. In werkelijkheíd, zo betoogt hij, víndt men in het optreden
van de Amerikaanse arbeiders de kienen van een zelfstandige beweging van
de werkers zél-f. Dat de Iínkerzijde dat níet ziet en niet wil zien, komt
doordat deze zelfstandi-ge beweging der arbeiders iets totaal ánders vertegenwoordigt dan wat de zogenaamde linkerzÍjde voor de geest zweeft. Overígens is John Zerzan zich ervan bewust, dat de groei van deze "zelfstandige
beweging der arbeiders" een moeízaam proceå Ís. I,Iiettemin is ook een moeizaam proces een realiteit.
En realiteÍten blijven ook dan bestaan vtanneer
pgen
men er de
voor sluit. Eén van die realÍteíten is duidelijk deze, dat
de zogenaande "Engelse ziekte" noch typisch Engels noch typisch Amerikaans
is, maar gekarakteriseerd dient te worden als een "ziekteil van het kapitaIÍsme.
maand nog

bij

Het komt er niet op aan, wat deze of gene proletariër of zelfs heel het
proletarÍaat zich voorlopig als doel voorstelt. Het gaat er om, r^¡at het
proletariaat is, en wat het dienovereenkomstig historisch beschouwd gedwongen is te doen.
(KARL MAR|K, "De

heilige familie")
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SLEPERS

op dinsdag 29 januari hebben negen slepers van Smit Internationale in
Rotterdam terecht gestaan üregens - door het openbaar mlnisterle als ontoelaatbaar beschouwde - handelingen, gepleegd op de avond van de 3e oktober
tÍjdens de Jongste havenstakfngen. Zeven van hen behoorden tot de groep
stakers die met de havenduwboot Neptunus 11 in de V'Taalhaven naar de met onderkruipers bemande sleepboot Smit DuLtsland r^ras gevaren, die op dat noment, bezig hras de kleine bulkcarríer Asia Momo naar boeí 99 te brengen en
die daarbij werd geassisteerd door de sleepboot Horsey van de sleepbootonderneming Van Ommeren. MeÈ de Neptunus 11 werd de tros van de Horsey stukgevaren en vervolgens werd de SmÍt Duftsland geënterd en teruggebracht
naar de lrlillenskade. T"¡ree slepers moesten zich verantwoorden omdat zij met
hun auto waren Íngereden op een politíe-afzetting.
In haar requísÍtoÍr heeft de Rotterdamse officier van justitie, mevroul^/ mr. A.G. Korvinus, gesproken van "een ernstige ínbreuk op de rechtsorde"rdie naar haar mening níet ongestraft, nocht bliJven. Met die zienswijze heeft, zoals men weet, de Rotterdamse rechtbank zich verenigd. Lijnrecht tegenover dit standpunt stond de opvatting van een aantal- politici
(Ka¡nerleden van de CPN, de PvdA, D '66, PPR en PSP), dat er bij minister
De Ruiter van justitÍe tevergeefs op aandrong dat hij de officier zou vragen van vervolging af te zien. En niet alleen polítici deden dat" Ook een
honderdtal jurÍsten heeft errin een brief aan de bewindsman, bIíjk van geçlevenr met de Rotterdamse officier volstrekt van menÍng te verschillen.
Voor zover wij het aan de hand van - nlet a1tiJd even duidelijke krantenberichten hebben kunnen vaststellen, werd er zowel door de polÍtici
aLs door de jurlsten aangevoerd, dat een strafvervolging alleen maar nadelige gevolgen zou kunnen hebben voor de maatschappeJ-ÍJke verhoudíngen in
het algemeen en voor de rust in de Rotterdamse haven in het bijzonder. Op
dat argument heeft mevrouw Korvinus geantwoord, dat eventuele nieuwe onrust "nÍet de barometer mag vrezen, waarop het strafrecht zou moeten worden
gebaseerd". I'Ir. W. Bekenkamp, een van de verdedigers, heeft daarop gereageerd met de opmerking, dat "het Ín somníge gevalJ.en zeer verstandig kan
zijn om van vervolging af te zien'r,
iüfJ willen bÍj deze hele gang van zaken een paar notíties maken. Bij
voorbaat wijzen wij er echter nadrukkelijk op, dat wij de vraag of afzien
van vervolgíng verstandig zou zLjn geweest of nÍet, geheel buiten beschouwlng zullen laten. Het, ligt níet op onze r¡¡eg, menen wij, het openbaar rninisterie adviezen te verstrekken omtrent datgene, wat - gelet op het beIang van de heersende klasse (rvant daar komt het op neer) - rt verstandigste zou wezen of gewenst zou zijn. Ons gaat het om iets geheel anders, om
een fnterpretatie in de eerste plaats
Om mee te beginnen: wij zijn het volkomen eens met mevrouw Korvinus,
dat er sprake is geweest van een inbreuk op de-Gtaande rechtsorde. In
hoeverre tÍjdens de strafzaak het $raarom van die Ínbreuk aan de orde is gekomen, hteten wij niet. rn geen ¡<rañffirslag - noch in die van het lokale
"Rotterd,ams NieuwsbLad", noch in landelijke dagbladen als "De Volkskrant",
"Het ParooL" of de "Nieuwe Rotterdamse Courant" - hebben wij daaromtrent
ook maar fets gevonden. tüij hebben weliswaar gelezen, dat mevrouw Korvínus
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heeft, dat de spanningen tijdens een staking hoog kunnen oplopen" en rlat
een van de verdedigers - mr. t/¡. van den Bos.- van de tenlaste gelegde handelingen verklaa¡:de dat zij "spontaan vraren opgekomen als gevolg van frustrerende ervaringen de dagen ervoor". Maar dat soort uitspraken Ís nietszeggend. Het spreekt vanzelf, daÈ tijdens een staking de spanningen hoog
kunnen oplopen of dat sociale verhoudingen de achtergrond van een dergelíjk konflikt vormen. l.let dat soort konstateringen wordt niet verklaard'
hoe of het kómt, dat er - vaak genoeg en niet alleen door de Rotterdamse
slepers - Ín de gegeven socÍale verhoudingen bij oplopende spanningen en
frustrerende ervaringen inbreuk op de heersende rechtsorde wordt genaakt.
In 1957 verscheen er een door een achttal vooraanstaande Nederlandse
Juristen samengesteld rapport, dat Ín zeer beknopte vorm "I¡¡ezen en grondsLagen van het recht" uiteenzette. In dat rapport stond te lezen, dat het
voor elke rechtsregeling een vereiste is dat, zij aanvaard wordt door degenen û/aarop zij van toepassing is, dat wil zeggen dat zíj ook in werkelíjkheid door de meerderheid v¡ordt nageleefd. Zodra dit niet meer geschíedt aldus het rapport - ontstaat een spanníng tussen de gestelde regel en zijn
toepassing. Op een andere plaats in hetzelfde rapport werd opgemerkt, dat
"een door rechtsregels te handhaven ordenÍng om aanvaardbaar te zijn (in
hoofdzaak) noet overeenstemmen met hetgeen door de mens als rechtvaardig
wordt gevoeld" en dat o'zich bJ-ijkens de ervaring telkens gevallen voordoen,
waarin enkelÍngen of groepen in verzet komen tegen het geldende recht met
een beroep op
gekend" "

normen, waaraan een groter gerechtigheidsgehalte wordt toe-

Dit laatste nu is precies datgene wat zich }:ij tal van sociale konflikten voordoet en wat zÍch ook bij de Rotterdamse sleepbootstaking heeft
voorgedaan. De verklaring ervoor is deze, dat de mens dÍe de bestaande
rechtsorde als rechtvaardigr zor) moeten beschouñn in werkelÍjkheid niet
bestaat. De bestaande rechtsorde is de burger liike rechtsorde en de mens
van het burgerlijk recht is de þgg., de gitoyen uit de Franse burgerliJke revolutíe, die materieel onafhankelijk en persoonlijk vríj is tengevolge van zijn bezit aan, respektievetijk zijn beschíkking over produktÍemidde}en. Daarnaast staat een ándere mens - en hij vormt nu juist de meerderheicl - die níet over de produktiemiddelen beschikt en derhalve niet vrÍj
maar afhankelÍjk is. De burgerttJke samenleving is een klassenmaatschappij
en het burgerlijk recht is het recht van de daarin heersende klasse, een
rechL dat, juíst als zodanig het klassewezen van de mens nÍet kent, dat ter

bescherming van de socfal"e werkelÍjkheid de sociale werkelijkheid negeert
en op een fiktie zich baseert.
Inlanneer bijvoorbeeld de Rotterdamse officier van justitie en de rechtbank met zoveel woorden te kennen geven, dat tegenover de vrÍJheíd tot staken ook de vrijheid om te werken staat en dat derhalve de integriteit van
werkwilligen dient te worden gerespekteerd, dan gaan zÍj daarbij uít van
een puur burgerlijk vrijheidsbegrip dat niet strookt met het rechtvaardigheidsgevoel van voor hun materiële belangen opkomende afhankelijke arbeiders. Als in het hierboven genoemde rapport van de vooraanstaande Nederlandse juristen ergens een verband wordÈ geJ-egd tussen het recht en de moraal, dan dient. daaraan te worden toegevoegd, dat zowel de moraal a1s de
rechtsopvattingen maatschappelijk bepaald zíjn en dat Ín een klassenmaatschappíj de rechtsopvattincen van de heersende klasse niet overeensteffnen
met die van de onderdrukte klasse en dat arbeid.ers er een ándere moraal op
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Arbeiders die strijd voeren voor hun belangen komen vroeg of laat onvermijdelÍjk in botslng met de burgerlijke orde doordat hún belangen tegengesteld zijn aan het, burgertijk beLang. Dientengevolge maken zij aJ" heel
snel inbreuk op de bestaande rechtsorde. De normen daarvan zijn niet dezel-fde als die weLke door hen worden gehanteerd. Dat is het wat de sleepbootstaking en de gerechtelijke nasleep ervan nog eens duidetijk hebben
laten zien. Het door de burgerlijke orde beschernde recht op onderkruipen
is in de ogen van stakers 't hoogste onrecht, het in hun ogen gerechtvaardigde optreden tegen "maffers" is een "agressÍe-delikt'n naar de normen van
het burgerlijk recht.
Niet altijd - lang niet attijd zelfs - bestaat de inbreuk die strijdende arbefders op de burgerlijke rechtsorde maken uit wat de burgerlijke
wereld als "agressie-delikten" beschouwt. Ook daarvan bÍedt de Rotterdamse
sleepbootstaking een voorbeeld. In de nacht van 5 op 6 september van het
vorig jaar bezette een groep van 68 slepers het kantoor van Smit Internatíonale. Het Ís duÍdeliJk, dat een dergelljke bezetting - die ín veel gevallen óók een beperklng van de vrLjheid tot onderkruipen betekent - een
aantasting vormt van het zo heÍlige eigendomsrecht.
Aan de bewuste bezett,ing van het kantoor van de sleepbootonderneming
werd in de vroege morgen van donderdag 6 september een einde gemaakt door
de Mobiele Eenheid en teqen de bezetters werd proces-verbaal- opgenaakt.
NÍettemin zullen zLj, zo heeft mevrouví Korvinus meegedeeld, niet worden
vervolgd. llet openbaar ministerie acht deze inbreuk op de burgerlijke orde
daarvoor nÍet ernstig genoeg.
daÈ in het rapport van de
Vüaarmee men hÍer te maken heeft is iets,
jurÍsten ook wordt aangeroerd, zLj het uitsluitend met betrekking tot de
rechter. ZÍjn invloed, zo heet het daar, moet men niet onderschatten en
die invloed is groter naarmate de wettelijke norm minder als levend recht
wordt aanvaard. "stemmen de wetsvoorschríften niet meer overeen met de
praktijk, dan verliezen zij aan gezag en dan kunnen zíj d.oor de rechtspraak aan de veranderde opvattingen worden aangepast". Dit nu is ook van
toepassing op het vervolgingsbeleid. Nog geen viJfenveertig jaar geleden,
toen de bedrijfsbezetting voor 't eerst door de Nederlandse arbeidersklasse werd toegepast, werd over deze stríjdmethode door de burgerlijke wereld
moord en brand geschreeuwd. Sindsdien is zij z6 herhaaldelijk toegepast,
zozeet tot een gewoonte geworden, dat zÍj niet meer als een serieuse aantasting van de partíkuliere eigendom wordt ervaren. I'Ien zou dat kunnen karakteriseren als een feÍtelijke overwÍnninq van het proletarisch rechtsgevoel op rt rechtsgevoel van de bourgeoisie, op analoge wijze als Marx eenmaal de wet op de lO-urendag gekarakteriseerd heeft als een overwinning
van d.e proletarische op de burgerlijke ekonomie 1).
AIle rechtsnormen zijn aan veranderíng onderhevig. ZiJ worden uÍtgehold door de praktijk, dat. wil zeqgen d.oor de maatschappelijke werkelijkheÍd. V'lanneer geen mens zich aan de wet stoort - de BrÍtse premier Heath
heeft het in de jaren '70 tot zijn schade en schande ervaren met zíjn wet

1) Ilüij laten hier het onbewtsitbaar feit buiten beschouwing, dat
de invoering van de 10-urige arbeidsdag niet alleen van beIang was voor de arbeiders, maar van minstens eoveel belang
voor de bourgeoisie.
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onmogelijkheid.
BÍj de strafzaak tegen de Rotterdamse slepers hebben én mevrouw Korvínus én de rechtbank gesteld, dat hferdoor voor de toekomst duÍdelÍJk is,
dat stakers zich nÍet zó mogen gedragen als de werknemers van Smit gedaan
hebben in de berr¡uste nacht. Voor het toekomstig gedrag van stakers zegt
dat natuurlijk niets. Het zijn niet de rechtsnormen dÍe het menselijk geclrag bepalen, het is omgekeerd het menselijk gedrag, dat bepalend is voor
de rechtsnormen. De maatschappij berust niet op de wetten,de wetten berusten op de maatschappÍj. In een klassenmaatschappij za1 steeds de ene klasse terwÍlle van haar materiêle belangen datgene doen, wat zij volgens de
normen van de andere klasse niet doen mag. Of dat een reaktie uitloktrhetzij van de onderdrukten, hetzij van de onderdrukkers (in de vorm van een
rechtsvervolging) is een kwestie van de machtsverhoudingen van het ogen-

brik.

Hoe massaler het arbeidersoptreden en hoe groter dientengevolge hun
machtsontwikkelíng, des te groter ook de kans, dat de burgerlijke rechtsnormen niet te hanteren zj-jn. Dát geeft de doorslag, niet het standpunt
van een handvol Kamerleden of van een handvol jurÍsten. In Groot-Brittanniê zijn i.n 1972 een paar shopstewards, die weÍgerden voor het IndustrÍële
Hof te verschijnen en díe zich daarmee schuldlg maakten aan het mísdrijf
van "belediging van de rechtbank". daarvoor niet vervolgd; vÍjf shopstewards die in de Pentonville-gevangenis te Londen \,taren ingesloten omdat ze
op onhrettige wÍjze hadden gepost, werden vrijgelaten. Zov¡el het een als
het ander vùas een gevolg van de machtsontwikkeling door de Britse arbeiders.
In Rotterdam werden de thans veroordeelde slepers uít het huis van bewaring vrijge}aten toen cle staking nog ln volle ganq ltas en zich - zÍj het
op veeL kLeiner schaal - voor het huis van bewaring soortgelijke toneJ-en
afspeelden als destÍjds in Londen voor de Pentonvill.e-gevangenis. In Rotterdam zijn deze stakeïs na afloop van de staking wél vervoS-gd, ofschoon
het niet-vervolgen één van de kondíties v¡as $¡aarop de aktie van de slepers
werd beëindigd.
Het verschil tussen de Britse gang van zaken en die in Nederland kan
slechts worden verklaard door het verschil in macht dat door de Britse arbeiders en tijdens de Rotterdamse haven- en sleepbootstaking werd ontwíkkeld.

-o-

Het nieuwe jaar is al- weer enige maanden aan de gang. Vele lezers hebben
beseft, dat het dus rveer tijd vras een bijdrage voor het jaar 1980 over te
maken en ze hebben dat gedaan, en de meesten een behoorlijke bíjdrage ookHarteliJk dank d.aarvoor.
Helaas zijn er ook nog wat lezers, díe nog steeds geen geld voor dit jaar
hebben overgemaakt. VtiIIen zij dat alsnoq zo spoedig mogelijk doen? Alles
is even duur en het, geld is dus hard nodig. En u wilt toch niet op ons parasiteren?
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het nu precies qeweest is weet ik niet meer, maar
het moet in het begin der twintiger jaren zijn geweest. Toen
immers werd er een groot stuk van de Dollard ingepolderd, het
stuk dat later de Carel Coenraadpolder zou heten.
ÙTiet zo etg ver bij ons vandaan lagen de veenkoloniën"
itlet als Oost-Groningen behoorden ook de veenicolonÍën tot, de
armste streken van Nederland. O,l een gegeven ogenblik nu had*
den de veenwerkers ¡t verdomd om het zv¡are werk nog langer tegen de lage lonen te verrichten. Er werd een loonsverhoging
geëist" De eís van de veenwerkers werd niet ingewill,Ígd en de
staking was een feit.
De stakers trokken toen naar de polderv¡erlcers aan de Dollard en probeerden die te berrregen tot een solidarj-t,eitsstakÍng. Ðeze poging mislukte echter. De polderwerkers, die op
dat moment behoorlijk verdienden - voor die tijd althans
waren niet tot een solidariteitsstaking te bev.regen.
En toen, oi: een zondagmorgen, kra/am er een vijftal mensen
bij ons thuis" f'Jie 't waren wisten vríj kinderen niet, maar dat
het anarchisten waren, dus geestverwanten van mijn vader, lvas
aan geen twijfel onderhevig" Ze bleven de hele middag en avond
en hoe laat ze we1 vertrokken merl<ten wij kinderen niet, omdat
we toen reeds lang sliepen.
De volgende dag ging m'n vader gewoon naar z'n werk, l4aar
Eên van z n broers kwam aan de
avonds
lcwam hi j niet thuis.
's
deur en zeÍ- tegen mijn moeder: "Hein komt niet. thuis vanavond"
Hi j is gearresteerd en zLE in de rnarechausseeskazerne.'o Van
hem hoorden we toen ook dat ín de nacht daarvoor bij de polderwerken de grote lampeno die het terrein moesten verli.chten,
hraren stuk geslagen en dat de lol<omotiefjes, die de l<iepl<arren
moesten trekken, onklaar hraren gemaakt, if.ijn vader rverd als
verdachte of medeplichtige vastgehouden"
Allereerst rverd hem gevraagd of híj wist wie de daders
van de vernielingen vtaren. Het antwoord v¿as nat,uurlijk ontkennend. Of hij soms een ldee had wie de daders konden zijn? Ook
claarop bleef hij het antv¡oord schuldÍg.
Toen kwam de aap uit de mourv: "l{aar v¡ie lvaren dan die mensen, die zondag de hele middag en avond bij u zL)n geweest?"
"Dat weet ik niet"o antwoordde mijn vader.
er zijn zondag toch mensen bij u geweest?"
"I,laar
t'Zeker" .
"l'laar v/anneer er op zondag een aantal mensen bij u komt,
dan weet u toch wel v¡ie dat zijn?
"Nee, dat weet ik nou net niet'' "
"Dus u wilt ons wÍjs¡naken, dat u de hele zondagmiddag en
avond een aantal mensen bij u heeft, hen te eten en te drínken
geeftr ên niet weet wie het zj-jn?"
"Dat wil ilc u niet wijsmaken, dat is zo".
"I;laar die mensen kwamen toch met een bedoelíng ilij u?'n
"fnderdaad, ze lcwamen bij me aan de deur met de bedoeling
Irlanneer

0
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te vrageno omdat ze dorst hadden. Omclat r.nijn vrous,
bezÍg was thee te zetten heb ik hen binnen genodigd om met ons
thee te
dri.nken'n "
onDus u vraagt
zo maar vreemde mensen bij u op de thee,
mensen die u helemáal niet kent en zonder hun nãam tã vragen?"
"Zo is het" Br is mij alt,ijd geleerd dat gastvrijheid een
deugd Ís.En rvaarom zou ik namen vragen? Ik zj-e die mensen toch

r,üat r,irater

immers nooit meer?'o
oul'faar

die mensen zi jn de hele middag en avond gebleven" "
gaat dat. De een heeft d-it te vertellen, de ander dat en eer je het weet is het laat'u.
IJen week lang hebben ze m8n vader vastgehouden" Omdat er
geen enkel bewijs was en ze van hem niets wijzer werden, hebben ze hem hreer rnoeten laten gaan" tlaar dat het hun pijn gedaan heefto dat ze geen vat op hem konder l<rijgêtr, daarvan kan
men wel overtuigd zijn.
Gaarne zouden ze "Hein de anarchist'o
zoals hij algemeen bekend stond - te grazen hebben genomen.
Helaas was het dit keer niet gelukt " ze zouden een betere kans
moeten afwachten. Die kans zou later komen en die v¡erd dan ook
nnJa, hoe

met beide handen gegrepen.
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Sinds wij in het vorige nummer van "Daad en Gedachte" de stakÍng in
de Britse staalindustrl-e karakteriseerden als een konfrontatie tussen enerzijds de Britse regering en anderzijds de Britse arbeiders is dat aspekt
van het konflíkt steed.s duidelijker op de voorgrond getreden" De topleiding van de Britse vakbeweging - dat is nauvrelijks voor tegenspraak vatbaar - heeft het lagere vakbondskader hoe langer hoe minder en de geh/one
leden eerst recht niet meer in de hand. Het "secondaire posten" 1) heeft
een vorm en een omvang aangenomen die niet alleen ondernemers, parlementsleden en kabinetsministers de schrik om het hart hebben doen slaan, maar
al evenzeer de TUC, die toch al geen voorstander van deze stríjdmethode
r^ras en de verbreiding ervan met lede ogen heeft moeten aanzien. Veel sprekender nog dan deze feiten hraren in de tweede februariweek bepaalde gebeurtenissen in üIales, hTaar een onafzienbare menígte van arbeiders niet alleen
minister Keith Joseph het spreken belette, maar zLch zó vijandig jegens
hem gedroeg, dat de bgwindsman tot een smadelijke vlucht werd gedwongen.
I{ij was nog maar nauwelijks uit zijn Jaguar gestapt of hij moest konstateren dat zijn persoonlijke veiligheid gevaar liep. Ðie situatie veranderde
niet nadat hij haastíg \^reer vras ingestapt en zijn chauffeur de waqen startte. hloedende staalarbeiders en mijnwerkers gaven aan hun verbittering uiting door met ijzeren staven op de glanzende carosserie te beuken. Televisieverslaggevers die Sir Keith Joseph op zijn tocht naar lrlales vergezelden
deelden mee, dat hij zich pas v/eer op zijn gemak voelde, nadat de auto de
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het Britse Lagerhuis de staalstaking een "symptoom van de Engelse ziekte"
had genoemd, exvoer hij derhalve luttele weken later de ernst van deze
"ziekte" aan den tijve.
In rt Lagerhuis had de Conservatieve minister Keith Joseph onder spottend hoongelach van de opposítie, te kennen gegeven dat hij voor de staalarbeiders "een zeker begrip en een aekere slzmpathie" had. Van diverse kanten werd hem toegevoegd, dat, hij dat wel 'nals grap bedoeld zou hebben". De
arbeÍders in lVales bedoeLden het stellig niet als een "grap". Zii lieten
er geen enkele twijfel over bestaan welke gevoelens zij koesterden jegens
de regering in het algemeen en jegens Keith Joseph als miníster van industrie in het. bÍjzonder.
. !{ij hebben met opzet van de warme ontvangst van deze minister in het
sterk geindustrialiseerde Vrlales wat uitvoerig melding gemaal<t, omdat daarmee onomstootbaar wordt aangetoond hoe de kaarten werkelijk tiggen.Van eendere betekenis was het dreigement van het stakingskommitee in Scunthorp.e,
dat eventueeL de vuren van de vier gigantische hoogovens aldaar zouden worden gedoofd 2). Het getuigde van een keiharde opstel.Iing, die bepaatd niet
overeenkomt met díe van de vakbeweging als zodanig.
Op 17 januari verklaarde de Labour-afgevaardigde John Silkin in het
Lagerhuisr dat het bij de staalstaking niet ging om een konflikt tussen
de British Steel Corporation en de vakbonden, maar om een konflikt tussen
de vakbonden en de regerÍng. Iviin of meer hetzelfde beweerde op 25 januari
de "FinancÍal Times". Wij hebben in ons eerste artikel rover dit konflikt
reeds duÍdelijk gemaakt, dat naar onze overtuiging bij een dergelijke beoordelÍnq de schijn voor het wezen wordt gehouden. En dat inderdaad de
kloof n í e t tussen de regering en de vakbeweging loopt, dat blijkt uit
verdere mededelingen van dezelfde "Financial Times"rdie uitvoerig berichtte omtrent pogingen van de vakbeweging om samen met 't kabinet tot een oplossing te geraken en die daarvoor kontakt had gezocht, met Sir Geoffrey
Hoï¡e, de ninister van financiên 3).
lllÍj Lroffen in rt bewuste stuk in de "FÍnancial Times" ook de volgende passage aan:

"Als de tijd is aangebroken om terug te zien op de regerÍng van
Thatcher, zal het ons niet verwonderen indfen de eerste
weken van 1980 als het keerpunt van die període worden aangemerkt. De stakÍng Ín de staalindustrie is.. tot de belangrijkste
kwestÍe in de Britse polÍtiek geworden..."
mevrouvr

Met dÍe woorden werd de aandacht gevestigd op de ernst van de situatie en
die ernst bleek ook uit de verklarÍng van Sid VüeÍghell, sekretarÍs'generaal van de bond van spoorhregpersoneel, dat Groot-Bríttanniê nÍet ver meer
verwijderd was van een "algemene staking". "Ik sta"rzo voegde Vüeighell eraan toe, "onder enorme druk van nijn leden. De toestand lÍjkt. op die van
1926-

r'

Omtrent de ernst van de situatie verschillen wij noch met de "Financíal Times"rnoch met de heer T{eíghell van mening. irlaar de toestand, zo menen wijr kan bepaald niet met die van 1926 worden vergeleken, veeleerr. zo
schreven we reeds in ons februarinummer, met die van t972. Ook toen viel
het woord "algemene staklng", maar er hras daarbij sprake van een algemene
staking van
En ook toen scheen er slechts sprake te zijn van een
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een konflikt tussen de regering en de gehele arbeidersklasse ging.
Dat dezelfde schijn zich ook nu voordoet is een gevolg daarvan dat mevrouÌ^t Thatcher zich gehaast, heeft maatregelen af te kondigen en aan te kondigen die, ofschoon anders van opzet dan die van haar partijgenoot Heath
destijds, de vakhewegíng tegen haar in het harnas jagen. Het gaat daarbij
om maatregelen die tegen de arbeidersklasse gericht zj-)n, dle in de eerste
plaats beogen een einde te maken aan het ook door de vakbeweging verfoeÍd.e
"secondaire posten", maar die de vakbeweging nfet zonder meer kan laten
passeren wil zfj bij de leden niet het laatste restje kreaiet verspelen.
[^lat mevrouw Thatcher doet is de lont aansteken, die ult het kruitvat
hangt. Als het kruÍtvat explodeert rlan zal Groot-Brittannië te maken krÍjgen met een ontploffíng, die niet alLeen aan de regering-Thatcher maar óók
aan de vakbeweginq aanzíenlÍjke schade toe zal brengen. Dat weet de vakbewegíng beter dan wie ook. Zij wéét, dat zo zíj z:.clt al - anders dan fn 072
- ondêr druk van onderop - vóór een algenene stakíng zou moeten uÍtspreken
en deze derhaLve niet als een stakingr van
beginnen zou, men toch
bfnnen de kortst mogelijke tijd me t een algemene s taking van onderop te maken zou hebben, op eendere wijze als in 172 de mijnwerkersstaking tot een
staking van onderop werd en op eendere wijze als thans de staalstaking aan
de leÍband van de vakbeweging ontsnapt. üfeighell en Len Murray van de TUC
- die ook al het gevaar van een algemene staking heeft gesignaleerd - beseffen dat men ln 1980 een dergelíjke aktie niet neer zo genakkelijk kan
afgelasten als destijds ín L926. Daarom probeert de vakbewegÍng de smeulende lont te doven. De vraag vraarom bet gaaÈ is, in hoeverre mevrouw Thatcher dat doven tot een schier onnogelijke opgave zal maken.
Als het inderdaad waar is, dat mevrouw Thatcher dreigt te verdrinken

in de springvLoed van de klassenstrijd, dan is de vakbeweging de strohalm
zLj zic}:. zou kunnen vastklenmen. l4aar mevrouw Thatcher ziet de naderende springvloed niet en beschouwt de strohalm als datgene waarteqen ze

üraaraan

zich moet keren.

"Ðaad en Gedachte", februari 1980,
"The TÍmes" van 26 januari 1980.
3) "FÍnancial Tímes" van 25 januari 1980.
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VIONDER:

Van de Franse botsjewístische voorman t'laurice Thorez - die de bijnaan
van zoon van het volk - is de uitspraak afkomstig, dat "men een stakÍng moet weten te beêindÍgen".Hij poogde daarmee - zonder al te veel sukses overigens - een einde te maken aan de stakingsbeweging met bedríjfsbezetting van juni 1936. Vandaar, dat het. ons niet verbaasd heeft dezer dagen te vernemen, dat d,eze "zoon van het volk" placht rond te rijden in een
bÍjzonder dure gepantserde auto. r{ie op een vrijze als hij gedaan heeft,
strijdende arbeiders in de rug aanvalt, die doet er wíjs aan op alles voorbereid te zijn. Aanslagen van recht,s? Kom nou. l,laurice was "rechts".
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